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¥ 
Memo  

 
 

Datum: 14 augustus 2008 
Aan: Presidium   
Van: José van der Burg, team Communicatie 

Onderwerp: evaluatie Gast van de raad 
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
De gemeenteraad heeft in juni vorig ingestemd met het initiatiefvoorstel van Kieskees.nl over het 
project ‘Gast van de raad’. Het project is bedoeld om burgers dichter bij de politiek te brengen en kan 
daarom bijdragen in het bereiken van de doelstellingen van de raad: 
 
- het vergroten van de herkenbaarheid en kennis over het functioneren van de gemeenteraad bij de  
  inwoners van Den Helder 
- het vergroten van het vertrouwen in de gemeentepolitiek 
- het vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij de voorbereiding van het beleid 
 
De ervaringen van de gasten zijn te gebruiken in de communicatie (van de raad) richting de burgers. 
Hun reacties worden gepubliceerd in een editie van Raad & Daad, de informatiepagina van de 
gemeenteraad. 
Afgesproken is het project na verloop van tijd te evalueren, om te bekijken of er voldoende 
belangstelling voor is en of de doelstelling wordt gehaald. 
 
Het project 
Eens per maand kunnen maximaal vijf burgers tijdens een Helderberaad gast zijn van de 
gemeenteraad. Gastheren/ - vrouwen zijn de burgemeester, twee raadsleden (een namens de 
coalitiepartijen en een namens de oppositie) en de griffier. Zij geven voorafgaand aan de vergadering 
uitleg over het dagelijkse werk van de gemeenteraad en toelichting op het debat in de raad, de 
politieke partijen en het ‘spel’ tussen college en gemeenteraad. 
Na afloop van de raadsvergadering kunnen de gasten bij een nabespreking in de kantine de overige 
raadsleden ontmoeten. 
De gasten worden de hele avond begeleid door de communicatieadviseur van de raad. 
Na afloop krijgen de gasten een evaluatieformulier toegestuurd om meer te weten komen over hun 
bevindingen. 
 
Ervaringen 
Een jaar ‘Gast van de raad’ heeft 6 bijeenkomsten en 19 inwoners van Den Helder/gasten als 
resultaat. Omdat een aantal vergaderingen uitviel en niet alle raadsbijeenkomsten geschikt waren 
voor het project (bijvoorbeeld door een ‘onaantrekkelijke’ agenda), heeft ‘Gast van de raad’ niet iedere 
maand plaatsgevonden. 
 
Publiciteit 
Via artikelen in Raad & Daad, persberichten (met als gevolg publiciteit in lokale en zelfs landelijke 
media) en internet zijn de inwoners van Den Helder uitgenodigd aan het project mee te doen.  
Twee mensen die schriftelijk kritisch richting gemeenteraad reageerden, zijn actief uitgenodigd om als 
‘Gast van de raad’ langs te komen. Een van hen heeft de uitnodiging aangenomen. 
De publiciteit heeft geleid tot gemiddeld drie gasten per bijeenkomst. 
 
reacties 
Negen mensen hebben het evaluatieformulier over de bijeenkomst ingevuld teruggestuurd. Ze zijn als 
bijlage aan dit advies toegevoegd. De belangrijkste reacties: 
 
Over het project: 
 

- De meeste gasten hebben over het project gelezen in ‘de krant’. Zowel de Helderse Courant  
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   wordt genoemd, als het Helders Weekblad en een Zondagochtendblad. Een enkeling trof de  
   informatie aan op de gemeentelijke website. 

 
Over de reden van aanmelding: 
 

-  Als reden voor aanmelding geven de meeste mensen ‘interesse in de lokale politiek’ op.  
 
Over de voorkennis: 
 

- De voorkennis over het reilen en zeilen van de gemeenteraad c.q. – politiek bleek verschillend. 
  Waar sommigen helemaal blanco waren, volgden anderen de vergaderingen regelmatig. 

 
Over de ‘behandeling’: 
 

- Iedereen was positief over de snelle en correcte reactie op de aanmelding. Ook over de  
  ontvangst in het stadhuis was iedereen zeer te spreken. 

 
Over de toelichting: 
 

- Voor de meeste mensen heeft de toelichting verhelderend gewerkt. 
 
Over de vergadering: 

- De meeste mensen vond het bijwonen van de raadsvergadering leerzaam. Een selectie uit 
  de gemaakte opmerkingen: 

  
 * probeer te communiceren op het niveau van de burger; 
 * sommige raadsleden zijn op de publieke tribune nauwelijks te verstaan; 
 * de discussie is soms taai en langdradig. 
 
Over het succes van het project: 
 

- op de vraag of het project voor herhaling vatbaar is, is iedereen overduidelijk: ja/zeker/absoluut. 
  Men vindt het een goede poging om meer betrokkenheid/bekendheid te bereiken. 

 
Belangrijkste tips van de gasten: 
- ga meer het veld in en toon sociale betrokkenheid; 
- gebruik Raad & Daad om uit te leggen waarom beslissingen worden genomen en welke  
  overwegingen daarin zijn meegenomen; 
- zet bij de agendapunten in de rubriek ‘Helderberaad’ kort uiteen waar het onderwerp de burger 
  kan raken; 
- positieve ontwikkelingen meer bekend maken en uitleggen waarom iets niet direct lukt; 
- ga op scholen langs. 
 
De raadsleden 
Ook de raadsleden die hebben opgetreden als gastheer/-vrouw hebben een reactie kunnen geven. 
Enkele opmerkingen die vooral betrekking hebben op het gesprek voorafgaand aan de vergadering: 
- beter het verschil tussen coalitie en oppositie uitleggen; 
- meer regie houden op de opzet van het programma. 
 
Conclusies 
Gezien de positieve reacties van de deelnemers is het zeker aan te bevelen het project voort te 
zetten.  
 
Aanbevelingen 
a. over de toelichting (door burgemeester, raadsleden en griffier): 
 
- let erop dat niet te lang wordt ingegaan op individuele problemen. Dit gaat ten koste van de opzet  
  van de bijeenkomst. Aan het begin van de bijeenkomst kan worden verteld welke andere  
  mogelijkheden daarvoor zijn; 
- geef niet te veel informatie in de beperkte tijd. 
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b. over de raadsvergadering    
- Kennis, taalgebruik en debatvaardigheid staan voor de bezoekers centraal. Belangrijk is op het  
  niveau van de gemiddelde burger duidelijk te communiceren en op deskundige wijze te debatteren; 
- de voorzitter doet er goed aan bij het begin van de tweede instantie de discussie samen te vatten,  
  met door raadsleden en collegeleden genoemde voors en tegens, waarbij hij (indien van toepassing)   
  aangeeft over welke punten/onderdelen nog besloten moet worden. 
 
c. algemeen 
Omdat continuïteit in de aanmeldingen te bewerkstelligen is het mogelijk ook doelgroepgericht 
mensen te benaderen of burgers ook voor commissievergaderingen uit te nodigen. 
 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 

1. het project ‘Gast van de raad’ voort te zetten; 
2. de aanbevelingen die hierboven zijn gedaan, over te nemen. 


